
 

Alice Bruin-Overbeek 

stelt zich voor 
   

Mijn naam is Alice Bruin-

Overbeek en ik ben 35 jaar. Ik 

werk vanaf 2008 bij Lidl en ben 

begonnen in Apeldoorn. Mijn 

functie is winkelmedewerkster. 

Ik was toen ook al lid van de 

FNV en ben nu denk ik 7 jaar 

lid. Omdat ik veel contact had 

met Fatma Bugdayci-Karatas, 

bestuurder van FNV 

Bondgenoten,en ik toch ook 

heel veel advies moest hebben 

ben ik eens gaan kijken bij de 

Kadergroep. Dit was toch echt 

wel heel interessant! Ik wil er 

ook voor mijn collega's zijn als 

ze vragen of advies nodig 

hebben. Daarom ben ik bij de 

Kadergroep gegaan. 

Wat ik graag veranderd zou 

willen zien bij de Lidl, is dat er 

toch een betere verhouding is 

tussen de mensen die er 

werken. En afspraken 

nagekomen worden, die 

gemaakt zijn. Ook ben ik van 

mening dat er meer rekening 

gehouden moet worden met de 

privé-situatie van de 

werknemer! 

 

Kerst Editie 
 

Beste collega’s,  

Vol trots presenteren wij alweer 

de 4e nieuwsbrief van de 

kadergroep. We blijven met 

onderwerpen komen die ons 

allemaal raken. In deze nieuws- 

brief o.a. uitslag OR- 

verkiezingen, enquête etenspas   

en ARBO omstandigheden. 

 

 

 

 

Jullie kunnen ons nog steeds 

massaal bestoken met vragen 

en aandachtspunten. 

 De kadergroep is er voor jullie. 

 
onnovancrey@upcmail.nl 
fabian.hettema@home.nl 
chsteenbergen1970@kpnmail.nl 
rvdf-kaderfnv@hotmail.nl 
  

 

 

 

OR-verkiezingen 

De kandidaat OR-leden van de 

FNV Kadergroep zijn een week 

lang het land in geweest om 

campagne te voeren voor de 

ondernemingsraad. Wij hebben 

vijf distributiecentra en 

omliggende  filialen bezocht. Wat 

was het goed om collega’s van 

verschillende plaatsen en filialen 

te spreken.  Een spannende tijd 

breekt aan, wan jullie hebben ons 

beloond.  Hiervoor past een 

enorm DANKJEWEL voor jullie 

stemmen en vertrouwen in de 

kandidaten die zijn gekozen. 

Wij gaan zeker niet stilzitten en 

zullen jullie vragen/problemen 

op de agenda zetten. Ook onze 

vakbondsbestuurder, Fatma 

Bugdayci-Karatas en adviseur 

Medezeggenschap, Eef 

Meijerink willen wij bedanken 

voor hun steun en training. Wij 

gaan vol vertrouwen samen 

met  FNV Bondgenoten en  

collega’s een succesvolle OR- 

tijd tegemoet. 
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Uitslag OR- 

verkiezingen 
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Enquête etenspas 

In de campagneweek en tijdens 

het bezoek in de filialen hebben 

wij ook een enquête gehouden 

met als onderwerp “Etenspas”. 

Aan de hand van een paar 

vragen werd de mening van de 

medewerkers gepolst. Deze 

vragen komen niet zomaar uit de 

lucht vallen want veel collega’s 

hebben ons hier al eens eerder 

over bericht.  

Rest ons om de uitslag van de 

enquête aan jullie te vertellen. 

Uit de enquête blijkt dat er 

veel gebruik gemaakt 

wordt van de etenspas en 

dat men gemiddeld 

tevreden is. De 

ondervraagden zijn niet 

tevreden over de afronding 

van het totaalbedrag, het 

maximum besteedbare 

bedrag en uit te betalen 

bedrag bij uitdiensttreding. 

Reden genoeg om de etenspas 

opnieuw op de agenda van de 

OR te krijgen. 

 

 

 

 

 

ARBO  

ARBO-omstandigheden of 

arbeidsomstandigheden is een 

verzamelnaam voor allerlei 

zaken die geregeld moeten zijn 

op de werkvloer. Een van de 

aspecten is  o.a. veilig werken op 

de werkvloer met aandacht voor 

de gezondheid van de 

medewerkers.  

Onlangs stond in de media dat 

bij een supermarkt de 

arbeidsomstandigheden slecht 

waren met veel ziekte uitval, 

lichamelijke klachten en 

arbeidsongeschiktheid. In 

hetzelfde bericht stond dat deze 

klachten minder aan de orde 

waren bij Lidl. Wij zijn benieuwd 

of dit klopt.  

Wij willen graag jullie ervaringen 

weten hoe jullie dit ervaren 

binnen ons bedrijf. Heb je totaal 

geen lichamelijke klachten of 

juist wel. Heb je een operatie 

moeten ondergaan wegens 

overbelasting van gewrichten 

o.i.d. laat het ons weten. Hoe was 

de samenwerking met de ARBO- 

arts? 

Schrijf ons jullie verhaal. De 

email adressen staan op de 

voorzijde. 

 

 

 

 

 

Wist je dat 
 

 De nieuwe 

vakantiewetgeving 2012 

gerepareerd is in de 

nieuwe VGL cao. Je 

voor vragen hierover 

ons kunt schrijven. 

 DC Heerenveen ook een 

eigen nieuwsbrief heeft 

speciaal voor DC 

medewerkers. 

 Het Lidl forum nog 

steeds online is! Je kan 

hier anoniem 

registreren en ook je 

mening geven. Het 

juiste adres is 

www.lidl.forum2go.nl  

 Cao-overtredingen kunt 

melden bij het CNI. 

Heb je hulp nodig? 

Schrijf ons of bel de 

klantenservice van FNV 

Bondgenoten. 

 

Tot slot willen wij iedereen 

bedanken voor de vele 

positieve reacties die ons 

hebben bereikt. Namens de 

bestuurder Handel, Fatma 

Bugdayci-Karatas en de hele 

kadergroep wensen wij u een 

gezond en fantastische kerst 

en een mooi 2013. 

http://www.lidl.forum2go.nl/

